ODBORNÉ STANOVISKO
hlavného kontrolóra obce Galovany k návrhu rozpočtu obce Galovany
na rok 2021.
Na základe § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, predkladám obecnému zastupiteľstvu obce Galovany,
odborné stanovisko
hlavného kontrolóra obce Galovany, k návrhu rozpočtu obce Galovany na rok 2021.
Podkladom k zostaveniu návrhu rozpočtu obce Galovany na rok 2021 sú:





návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2021,
návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023, ktorého súčasťou sú aj
rozpočty obcí, schválený vládou SR,
oblasť očakávaných príjmov; hlavným zdrojom príjmov obce Galovany je daň
z príjmov poukazovaná obci Galovany a predstavuje v návrhu rozpočtu obce sumu
77 000,- EUR, čo je 73,33 % podiel na rozpočtovaných bežných príjmoch,
reálne možnosti výberu miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením obce
Galovany o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady schválené podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov a dodatku č.6/2020 o miestnych daniach a poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie obce Galovany o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady č. 7/2012 zo dňa 30.11.2012.

Štruktúra predloženého návrhu rozpočtu obce Galovany je spracovaná v súlade so
zákonnými požiadavkami platnými pre rozpočtovanie, najmä s ustanovením § 10 ods. 3 písm.
a) – c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a platnej rozpočtovej klasifikácie.
A/ Bežný rozpočet:




bežné príjmy
bežné výdavky
rozdiel

105 000,- EUR
97 000,- EUR
8 000,- EUR

B/ Kapitálový rozpočet:




kapitálové príjmy
kapitálové výdavky
rozdiel

0
8 000,- EUR
- 8 000,- EUR



C/ Finančné operácie:





príjmové finančné operácie
výdavkové finančné operácie
rozdiel

0
0
0

Rekapitulácia





výsledok bežného rozpočtu
výsledok kapitálového rozpočtu
výsledok finančných operácií
výsledok

-

8 000,- EUR
8 000,- EUR
0
0

Návrh rozpočtu obce Galovany na rok 2021 je ako celok vyrovnaným rozpočtom.
Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový, pri príjmoch vo výške 105 000,- EUR a
výdavkoch v sume 97 000,- EUR. Kapitálové príjmy nie sú rozpočtované. Kapitálové
výdavky sú v návrhu rozpočtované v sume 8 000,- EUR. Finančné operácie nie sú v návrhu
rozpočtované.
Rozpočet bežných príjmov je v návrhu v sume
105 000,- EUR. V predloženom
návrhu rozpočtu sú daňové príjmy rozpočtované sumou 95 967,- EUR, čo je o 9 919,- EUR
viac, ako sa rozpočtovalo v roku 2020. V tom daň z príjmov územnej samospráve v sume
77 000,- EUR, čo je o 9 000,- EUR viac ako sa rozpočtovalo v roku 2020 a predstavuje
73,33 % podiel na rozpočtovaných bežných príjmoch. Daň z nehnuteľností v sume 12 806,EUR je na rovnakej úrovni ako sa rozpočtovalo v roku 2020, ktorá sa podieľa 12,19 % na
rozpočtovaných bežných príjmoch. Daň za psa je rozpočtovaná v sume 242,- EUR, čo je na
úrovni roka 2020 a predstavuje 0,23 % podiel na bežných príjmoch. Miestny poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady je rozpočtovaný v celkovej sume 5 919,- EUR,
čo je o 919,- EUR viac, ako sa rozpočtovalo v roku 2020. V tejto sume je premietnuté
zvýšenie poplatku od 01.01.2021. Miestny poplatok sa podieľa 5,63 % na rozpočtovaných
bežných príjmoch.
Nedaňové príjmy sú v celkovej sume 3 512,- EUR. V tom príjmy z prenájmu budov
a bytov a príjmy za prenájom obecného majetku sú v sume 1 243,- EUR a sú o 119,- EUR
vyššie ako sa rozpočtovalo v roku 2020.
Tuzemské bežné granty a transfery sú rozpočtované v sume 5 521,- EUR.
Príjmy kapitálového rozpočtu nie sú rozpočtované.
Príjmové finančné operácie nie sú v návrhu rozpočtované.
Výdavky bežného rozpočtu sú rozpočtované sumou 97 000,- EUR. Podrobná
špecifikácia je uvedená v spracovanom návrhu rozpočtu. Vo výdavkovej časti rozpočtu je
počítané s dotáciou pre Klub Jednoty dôchodcov Galovany v sume 400,- EUR, s dotáciou
pre Červený kríž v sume 300,- EUR a transfer CVČ v sume 42,- EUR. Poskytnutie týchto
prostriedkov sa riadi
platným Všeobecne záväzným nariadením obce Galovany
o poskytovaní nenávratných finančných dotácií z rozpočtu obce Galovany a podlieha ročnému
zúčtovaniu.

Výdavková časť kapitálového rozpočtu nie
rozpočtovaná.

je v návrhu rozpočtu na rok 2021

Výdavkové finančné operácie nie sú v návrhu rozpočtu na rok 2021 rozpočtované.
Predložený Návrh rozpočtu obce Galovany na rok 2021 je zostavený tak, aby
zabezpečil plnenie úloh samosprávnej pôsobnosti obce, ako aj úloh v rámci preneseného
výkonu štátnej správy v roku 2021.
Na základe predloženého návrhu rozpočtu obce Galovany na rok 2021, odporúčam
obecnému zastupiteľstvu obce Galovany:
a) s c h v á l i ť predložený Návrh rozpočtu obce Galovany na rok 2021, bez
uplatňovania programovej štruktúry, ako záväzný,
b) návrh rozpočtu obce na roky 2022 a 2023 ako výhľadový, zobrať na vedomie.

Galovany 02.12.2020
Ing. Jaroslav Lehotský
hlavný kontrolór obce

